
 

                         Утвърдил: 18.01.2021г. 

                                                          Директор ТП ДЛС Мазалат: Заличено съгласно регламент (ЕС) 2016/679                   

                                                           /инжДимчо Радев/ 

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

Днес – 18.01.2021 год., на основание чл.22, ал.19, във връзка с чл.49, ал.1, т.2, от Наредба 

за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и 

общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и Заповед  

№ РД-10-17/18.01.2021г. на Директора на ТП ДЛС Мазалат за назначаване на комисия, в 

административната сграда на ТП ДЛС Мазалат, се събра Комисия за да разгледа и оцени 

офертите и да предложи купувач за прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект 

№ 2106 в района на ТП ДЛС Мазалат, в състав:  
           

Състав на комисията: 

І.Основни членове 

Председател: 

инж. Деян Белемезов – лесовъд при ТП ДЛС Мазалат 

Членове: 

1. Милена Каварджикова – икономист при ТП ДЛС Мазалат 

2. Румяна Атанасова -  юрист  при ТП ДЛС Мазалат 

 

                          

ІІ.Резервни членове: 

1. Живка Халваджиева – икономист при ТП ДЛС Мазалат 

2. инж. Галин Иванов – лесовъд при ТП ДЛС Мазалат 

 

Присъстваха всички членове на комисията. 

Председателят на комисията откри заседанието и обяви заповедта на Директора на ТП ДЛС 

Мазалат за провеждането на процедурата. 

Комисията не проведе заседание поради това, че за процедура Търг с тайно наддаване за  

предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на корен от обект № 2106  на 

територията на ”Югоизточно държавно предприятие” ДП Сливен - ТП ДЛС Мазалат, ЛСФ 2021 

г., открита със Заповед № РД-10-557/30.12.2020 година на Директора на ТП ДЛС Мазалат,  не е 

подадена нито една оферта. 

 Предвид гореизложеното и на основание чл.24, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за 

възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, 

и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, 

 Комисията предлага на Директора на ТП ДЛС Мазалат: да прекрати процедура търг с 

тайно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на 

корен от обект № 2106, открита със Заповед № РД-10-557/30.12.2020 година на Директора на 

ТП ДЛС Мазалат 

 

Комисия:  

Председател:  Заличено съгласно регламент (ЕС) 2016/679 

 

 

Членове :  1. Заличено съгласно регламент (ЕС) 2016/679          2 . Заличено съгласно регламент (ЕС) 2016/679                      

 

 


